
 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

PROJET DE PARTENARIAT ÉDUCATIF 

 

Anul școlar 2018-2019 

Année scolaire 2018-2019 

 

1. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: ,,Amici încă de mici” 

    NOM DU PROJET - TITRE:  “Soyons de bons amis!” 

 

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:  

   LE DOMAINE DANS LEQUEL LE PROJET EST INTEGRÉ: 

 

 Domeniul cultural-artistic: folclor, tradiţii, obiceiuri 

 Domaine culturel-artistique :  folklore, traditions, coutumes 

 

3. TIPUL DE PROIECT: internaţional 

   TYPE DE PROJET: international 

 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SĂLAJ 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

 prof. MARIA POP 

 

.............................................. 

NR. ______/ ______________ 
 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

 ”LICURICI” ZALĂU 

 

DIRECTOR, 

Prof. BIANCA POP-IGNAT 

 

.............................................. 

NR. ______/ ______________ 
 

 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  

”CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU 

 

DIRECTOR, 

Prof. FLORICA FANCA 

 

 

NR. ______/ ______________ 

 

 

L’ECOLE SACRÉ COEUR À BRUFFIÉRE 

 

DIRECTOR, 

GÉRARD PACTEAU 

 

 

NR. ______/ _____________ 

 

 

 

 

 



4. DURATA PROIECTULUI: 12 luni 

   DURÉE DU PROJET: 12 mois 

 

5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: august 2018 – iulie 2019 

    PÉRIODE DE DÉROULEMENT: aout 2018 - juillet 2019 

 

 

 

ECHIPA DE PROIECT : 

ÉQUIPE DE PROJET: 

                      ROMÂNIA                                                             FRANȚA 

 inspector școlar prof. Valentina-Lucia 

SOUCA  

 director prof. Bianca POP-IGNAT  

 director prof. Florica FANCA  

 prof. Liana ANTAL  

 prof. Aurora CUBINEȚ  

 educ. Veronica MAN 

 

    

 directeur Gérard Pacteau 

 instituteur Patrick Audureau 

 institutrice Julie Gendreau 

 

 

 

PARTENERI: 

PARTENAIRES: 
 

 

ASOCIAȚIA ”FLUTURAȘII DUMBRĂVILOR” ZALĂU 

 

Președinte: Veronica CIOCMĂREAN 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Coordonatori: 

  
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL: prof. Maria POP  

 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE: prof. Mădălina POP 

 

INSPECTOR ȘCOLAR EDUCAȚIE TIMPURIE : prof. Valentina - Lucia SOUCA 
 

 DIRECTOR prof. Bianca POP-IGNAT  

 DIRECTOR prof. Florica FANCA  



 

I. ARGUMENT 

 

”AMICI ÎNCĂ DE MICI” este un proiect de stimulare a cunoașterii diversității culturale și 

naționale, adresat copiilor de 3 – 9 ani, care promovează respectul față de valorile tradiționale ale 

celor două țări și atașamentul față de patrimonul cultural al acestora. 

Conținutul și activitățile inițiate urmăresc popularizarea experienței pozitive a unităților de 

învățământ implicate, cunoașterea elementelor specifice de istorie, tradiție, cultură și educație. 

ARGUMENT 

 “Soyons de bons amis!” est un projet destine aux enfants de 3 a 9 ans, visant à stimuler la 

connaissance de la diversité culturelle et nationale et a promouvoir le respect des valeurs 

traditionnelles des deux pays et l’attachement à leur patrimoine culturel. 

Le contenu et les activités proposes visent à populariser l'expérience positive des unités scolaires, 

la connaissance des éléments spécifiques de l'histoire, de la tradition, de la culture et de 

l'éducation. 

 

II. SCOPUL PROIECTULUI 

Realizarea unor contexte educaționale care să permită copiilor formarea competențelor și 

atitudinilor specifice educației interculturale  

   BUT DU PROJET 

Réaliser des contextes éducatifs permettant aux enfants de développer des compétences et des 

attitudes spécifiques à l'éducation interculturelle 

 

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

- Cunoașterea unor elemente caracteristice culturii și tradiției comunității căreia îi 

aparțin; 

- Stimularea interesului pentru cunoașterea diferențelor dintre cele două culturi; 

- Familiarzarea cu obiceiurile, tradițiile, limba, costumele populare specifice celor două 

țări ale spațiului francofon; 

- Manifestarea dragostei și respectului față de creația culturală și spirituală a celor două 

țări; 

- Cultivarea relațiilor de prietenie cu copii din alte țări;  



- Cultivarea sensibilității artistice, dezvoltarea imaginației și a disponibilităților 

creatoare ale copiilor prin intermediul limbajului artistic. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

-  La connaissance d'éléments culturels et traditionnels de la    

 communauté à laquelle ils appartiennent; 

-  Stimuler l'intérêt à connaître les différences entre les deux cultures; 

-  Familiarisation avec les coutumes, les traditions, la langue et les costumes    

 folkloriques spécifiques aux deux pays francophones; 

-  La manifestation de l'amour et du respect pour la création culturelle et spirituelle des   

 deux pays; 

- Cultiver l'amitié avec des enfants d'autres pays; 

- Cultiver la sensibilité artistique, développer l'imagination et la créativité des enfants 

à travers le langage artistique. 

 

IV. RESURSELE PROIECTULUI 

RESSOURCES DU PROJET 

 

1. UMANE: 

 Echipa de proiect 

 Reprezentanți ai partenerului 

 Cadre didactice  

 Părinți 

   1.  HUMAINES: 

  L'équipe du projet 

  Représentants partenaires 

  Enseignants 

  Parents 

 

2. MATERIALE: 

 Costume populare 

 Obiecte de artizanat 

 Instrumente muzicale (populare) 

 Cărți / antologii (texte populare) / enciclopedii / atlase / cărți poștale / fotografii 

etc. 

 Instrumente și materiale de lucru (pentru centrele de creație) 

 TIC 



    2. MATÉRIEL: 

 Costumes populaires 

 Articles artisanaux 

 Instruments de musique (populaires) 

 Livres / anthologies (textes populaires) / encyclopédies / recueils de cartes 
géographiques, planches etc. / cartes postales /  

    photos etc. 

 Outils et matériel de travail (pour les centres de création) 

 Des nouvelles technologies (de l’information et de la communication) 

 

V. GRUP ȚINTĂ 

o Preșcolarii și școlarii din unitățile implicare. 

    GROUPE CIBLE 

o  Les enfants des  maternelles /  écoles concernées. 

 

VI. FACTORII IMPLICAȚI 

o Cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău, 

România;  

o Cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” 

Zalău, România; 

o Școala Sacré Coeur a Bruffiere, Franța. 

 

 FACTEURS REQUIS 

 Enseignants de la Maternelle  "Licurici" Zalău, en Roumanie; 

 Enseignants de la Maternelle "Căsuța cu povești" Zalău, en  Roumanie; 

 Enseignants de l'Ecole du Sacré Coeur à Bruffière, en France. 

 

 

VII. BENEFICIARI 

 …(Număr)… de preșcolari și școlari  

 Profesori din unitățile de învățământ implicate 

    BÉNÉFICIAIRES 
  ...... des écoles maternelles et des écoliers 

  Enseignants des établissements scolaires concernés 

 

VIII. SURSE DE FINANȚARE 

 Surse de finanțare proprii; 

 Sponsorizări și donații ale părinților. 

   SOURCES DE FINANCEMENT 

  Sources de financement propres; 

  Aide  financier / Sponsoring / Parrainage, dons de parents. 

 

 



IX. PERIOADA DE DESFӐŞURARE:  

 1 august 2018 –  31 iulie 2019 

    PÉRIODE DE DEROULEMENT: 

 le 1er août 2018 - le 31 juillet 2019 

 

X. REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Atitudini pozitive ale copiilor față de obiceiuri și tradiții culturale;  

 Cunoașterea unor elemente din cultura și istoria României și Franței; 

 O bună experiență de parteneriat între instituțiile din țările participante; 

 Lucrări ale copiilor (obiecte de artă populară, desene, picturi etc.)/Expoziții; 

 RÉSULTATS ATTENDUS: 

  Attitudes positives des enfants envers les coutumes et les traditions 

culturelles; 

  Connaissance des éléments de la culture et de l’histoire de la Roumanie et de 

la France; 

  Une bonne expérience de partenariat entre institutions des pays participants; 

 Produits réalisés par les enfants (objets d’art populaire, dessins, peintures 

etc.)/Expositions; 

 

XI. MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

Echipa de proiect se va ocupa de: 

 Lansarea, derularea și finalizarea proiectului; 

 Completarea ghidului de monitorizare; 

 Completarea rapoartelor (inițial – privind debutul proiectului – octombrie, 

intermediar – privind stadiul derulării proiectului și activitățile desfășurate - 

martie și final – privind întreaga activitate și finalizarea proiectului). 

      

     MÉTHODES DE MONITORAGE ET D'ÉVALUATION: 

 Équipe de projet se chargera: 

 Du lancement, de l'exécution et de l'achèvement du projet; 

 De remplir le guide de surveillance; 

 De l’achèvement des rapports (rapport initiale - lors des débuts du projet: 

octobre; rapport intermédiaire - sur l’étape du développement du projet et les 



activités réalisées: mars; rapport finale - sur l’ensemble de l’activité et la 

finalisation du projet). 

 

XII. IMPACTUL PROIECTULUI: 

 Inițierea unor relații de prietenie și colaborare între copiii și profesorii unităților de 

învățământ vizate; 

 Creșterea interesului copiilor față de cultura și tradițiile comunității căreia îi aparțin; 

 Copiii vor afla mai multe  lucruri despre diferențele dintre cele două culturi; 

 Realizarea unor schimburi de bune practici între parteneri; 

  

            IMPACT DU PROJET: 
 

  L'établissement de relations d'amitié et de collaboration entre les enfants et les 

enseignants des unités éducatives concernées; 

  Accroître l'intérêt des enfants pour la culture et les traditions de la communauté à 

laquelle ils appartiennent; 

  Les enfants en apprendront davantage sur les différences entre les deux cultures; 

 Echanges de bonnes pratiques entre partenaires; 

 

XIII. MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

 mese rotunde 

 întâlniri online 

 prezentări  

 serbări, șezători 

 activități pe ateliere (confecție, colaj, pictură pe ceramică/lemn/sticlă, 

cusături, țesături etc.) 

  MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE: 

 Tables rondes / Conférences 

 Réunions en ligne 

 Présentations 

 Célébrations, veillées 

 Activités par ateliers (confection, collage, peinture sur céramique / bois / 

verre, coutures, tissus, etc.) 

 



 

XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI:  

 mapa proiectului 

 prezentări ppt 

 înregistrări video 

 album foto cu instantanee din activități. 

   PRODUITS DU PROJET: 

 Carte du projet 

 Présentations power-point 

 Enregistrements vidéo 

 Album photo avec des instantanés d'activité. 

 

 

XV. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR: 

CALENDRIER DES ACTIVITES: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității 

Nom de l'activité 

 

Perioada 

(ziua, luna. 

anul) 

Période 

 

Preșcolari/ 

elevi participanți 
Préscolaires / élèves 

participants 

Responsabili 

Responsables 

 

Locul desfӑşurӑrii 

Le lieu de déploiemet 

 

1. Inițierea proiectului 

Initiation du projet 

 

15.08.2018  

 

 

 

Echipa de proiect 

L'équipe du projet 

 

Online 

en ligne 

 

2. Semnarea protocolului 

Signature du protocole 

 

 15. 09.2018 

 

 Directorii 

instituțiilor 

Directeurs des 

institutions 

Unitățile implicate 

 
Unités impliquées 

3. ”Aceasta este țara 

mea” – prezentări ppt 

 
"C'est mon pays" - 

présentations power-

point 

29.11.2018  

 

-două grupe de copii de 3 

ani 

-o grupă de copii de 4 ani 

-o grupă de copii de 5 ani 

- o clasă de elevi de 9 ani 

 

 

- deux groups maternelle 

(enfants de 3 ans) 

- un group maternelle 

(enfants de 4 ans) 

- un group maternelle 

(enfants de 5 ans) 

- un classe d'enfants de 8 

ans 

Echipa de proiect 

L'équipe du projet 

 

Grădinița cu P. P. ”Licurici” Zalău 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța cu 

Povești” Zalău 

Școala Sacré Coeur à  Bruffière 

4. ”Tradiții și obiceiuri de 

Crăciun” 

- serbări, șezători 
"Traditions de Noël et 

coutumes" – 

celebrations, veillées  

20.12.2018 Echipa de proiect 

 
L'équipe du projet 

Grădinița cu P. P. ”Licurici” Zalău 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța cu 

Povești” Zalău 

Școala Sacré Coeur à Bruffière 

5. ”Simboluri și tradiții 

de primăvară” 

- confecție, colaj 

 
"Symboles et traditions 

15.03.2019 Echipa de proiect 

 

L'équipe du projet 

Grădinița cu P. P. ”Licurici” Zalău 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța cu 

Povești” Zalău 

Școala Sacré Coeur à  Bruffière 

 



de printemps" -

confection, collage 

 

 

 

 

 

(activitate interactivă online/Skype) 

6. ”Albumul prieteniei” 

 

”Album d'amitié” 

-schimb de albume cu 

instantanee din 

activitatile proiectului 

 

- partage d'albums 

avec des instantanés 

issus d'activités de 

projet 

 

 

22.05.2019 Echipa de proiect 

 

L'équipe du projet 

 

 

Grădinița cu P. P. ”Licurici” Zalău 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța cu 

Povești” Zalău 

Școala Sacré Coeur à  Bruffière 

 

 

XVI. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul proiect poate fi modificat sau completat cu acordul reciproc al părților, 

consemnat într-un  act adițional și încetează în cazul în care nu sunt respectate obligațiile 

în comun de către părți. 

   DISPOSITIONS FINALES 

  Le présent projet peut être modifié ou complété par accord mutuel des parties, 

consigné dans un addendum et cesse si les obligations communes des parties ne sont pas 

respectées. 

XVII. ANEXE 

    ATTACHES 

 Acord de parteneriat 

 Accord de partenariat 

BIBLIOGRAFIE: 

 M.E.C.T., 2008 - Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între  

     naștere și 6/7 ani ;  

                                       - Programme d'enseignement pour la petite enfance naissance et6/7ans ; 

 O.M.E.C.T.S. Nr.3035/2012, - privind aprobarea Metodologiei – cadru de  

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 

școlare și extrașcolare , cu modificările și completările ulterioare; 

- sur l'approbation de la Méthodologie-cadre organisation et déroulement              

des compétitions scolaires et du règlement pour l'organisation des 

activités inscrites au calendrier des activités éducatives, scolaires et extra-

scolaires, avec les modifications et les compléments ultérieurs 

 

 https://www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=educatie_permanenta 

 

https://www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=educatie_permanenta


Grădinița cu Program Prelungit                                           INSTITUȚIA PARTENERĂ                 

        ”Licurici” Zalău     INSTITUTION DE PARTENARIAT 
 

                              

               Nr._____ din __________                                                     Nr. _____ din ____________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

1. Părţile contractante: 
A) Grădinița cu Program Prelungit ”Licurici” cu sediul în Zalău, strada Simion Bărnuțiu, nr.43, 

reprezentat de doamna director prof. Pop-Ignat Bianca și 
1. Partie contractante 

A) L'école maternelle élargie "Licurici" ayant son siège à Zalău, rue Simion Bărnuţiu, n ° 43, représentée par    

M me Pop-Ignat Bianca, professeure 

B) ...................................................................... cu sediul în,..........................  str......................., 

nr. ....... reprezentat de  director..................................... și ........................................................ 

B) ........................................................ dont le siège est à……………………………. Page………… non ………, 

directeur ………………………….. et  coordinateur………………………………. 

 

Convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei. 

 
Je suis d'accord avec ce protocole de collaboration, basé sur un partenariat pour établir et développer des relations 

de coopération dans le domaine de l'éducation. 

 
2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul  Proiectului ”AMICI 

ÎNCĂ DE MICI” 
        

        2. Objet du contrat: 

Le présent accord de partenariat a pour objet la collaboration entre le demandeur et le partenaire pour l'organisation 

et la réalisation d'activités parascolaires au sein du “Soyons de bons amis!”". 

 
3. Obligaţiile părţilor: 

A) Aplicantul se obligă : 

- să informeze şcolile, instituţiile partenere despre proiectul educaţional; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ  imaginea proiectului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect. 

 
      3. Obligations des parties: 

A) Le demandeur s'engage à: 

- informer les écoles et les institutions partenaires du projet éducatif; 

- préparer les étudiants à l'activité; 

- respecter les règles de conduite des activités; 

- éviter toute situation créant des risques pouvant nuire à l'image du projet; 

- respecter les délais de réalisation des activités incluses dans le projet. 



 

 

 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- Participarea prin angajaţii comunitari, la activităţile iniţiate de şcoală pentru sprijinirea elevilor 

şi a cadrelor didactice îndrumătoare; 

- Sprijinirea  unităţii şcolare în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acţiunilor.  

 
B) Le partenaire s'engage à respecter les conditions suivantes: 

- Participation par le biais d'agents communautaires à des activités organisées par les écoles pour soutenir les 

étudiants et les mentors 

- Soutenir l'unité scolaire afin de garantir les conditions optimales pour la réalisation des actions. 

 
4. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 2018-2019. 

Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act 

adiţional datat şi semnat de ambele parţi. 

Coordonatori/iniţiatori de proiect: director - prof. Bianca Pop-Ignat și   

 inspector - prof.drd. Valentina-Lucia Souca. 

    Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 

şi intră în vigoare de la data semnării. 

 
         4. Durée de l'accord: 

 L'accord entre en vigueur à la date de sa signature et est valable pour l'année scolaire 2018-2019. 

 La modification de ce protocole ne se fera qu'avec le consentement écrit des parties par un acte 

supplémentaire daté et signé par les deux parties. 

 Coordinateurs / Initiateurs de projet: Directeur - Prof. Bianca Pop-Ignat  et  

Inspecteur - Prof.drd. Valentina-Lucia Souca. 

     La présente convention est conclue en deux exemplaires, un exemplaire pour chaque partie, et entre en 

vigueur à la date de sa signature. 

 

 

 

    Aplicant/ Demandeur,         Partener/ Partenaire, 

 

Grădinița cu Program Prelungit                            _________________________________  

               ”Licurici” Zalău 
 

               Director,                                                                         Director/Directeur, 

    Prof. Bianca Pop-Ignat                                                                    
                         ___________________________ 
 

 

                                                                                                               

 

 

 


